
 



 



 
 



 



 
 

В квітні 2021 року було проведене он-лайн засідання 

студентського наукового гуртка«Tourist universe» кафедри 

туризму факультету природничо-географічної освіти та екології 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова із запрошенням:  

Анатолія Юрійовича Дербак - директора науково 

навчального центру «Синевир» Межигірського р-ну 

Закарпатської області. 

 
https://us05web.zoom.us/j/82764315510?pwd=UWpaKzlnbWpUVHNWWUdWVHJuOWtqZz09 

29.04.2021. 

 

https://us05web.zoom.us/j/82764315510?pwd=UWpaKzlnbWpUVHNWWUdWVHJuOWtqZz09


Тема: «Туристопотоки до природних атракцій, їх збереженість: проблеми та 

перспективи». 

Мета: навчальна - набуття навичок науково-дослідної роботи студентів та 

застосування отриманих знань на практиці; 

виховна - виховання свідомого й бережливого ставлення до природи 

формування гармонії, почуття любові й турботливого відношення до 

природних парків. 

 

План заняття 

Вступне слово 

Дербак А.Ю. – «Природні атракції Закарпаття, їх вплив на туристопотоки» 

Науково-навчальний центр (ННЦ) «Синевир» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова готовий до прийому 

студентів для проходження навчальних, польових, організаційних, 

виробничих, технологічних практик студентів університету.  

 
фото з архіву кафедри туризму 

 

Працівники науково-навчального центру провели роботи з благоустрою 

території, налагодили постійне водопостачання, підготували житловий 

корпус, де зможуть комфортно проживати студенти, викладачі. Центр 

одночасно може прийняти понад 100 чол. У будівлі є всі зручності. Бажаючі 

купаються у чані з мінеральною водою чи прогулюються до мінерального 



джерела «Колочава», де можна вільно напитися лікувальної води скільки 

завгодно.  

 

 
фото з архіву кафедри туризму 

 

Для студентів проведено Інтернет, облаштовано додаткові місця для 

відпочинку, ведеться підсобне господарство.  

Проходячи практику у Колочаві, студенти зможуть відвідувати та 

досліджувати туристично-екологічні стежки. Окремим пунктом проходження 

практики студентів є робота із учнями середніх шкіл, що розташовані у 

межах НПП «Синевир». Особливо тісна співпраця ННЦ «Синевир» 

налагоджена з Синевирсько-Полянською ЗОШ І-ІІІ і Меришорською ЗОШ І.  

У вільний від навчання час, для студентів та викладачів проводяться 

екскурсії до визначних місць НПП «Синевир»: одного з семи чудес України – 

озера Синевир; єдиного в Україні Центру реабілітації бурих ведмедів; 

візит-центру парку і експозиції лісосплаву; туристичні походи в гори тощо. 



 
фото з архіву кафедри туризму 

 

Працівники національного парку завжди професійно забезпечують 

студентів відповідною екскурсійною і освітньою програмою. 

На засіданні табірної комісії, обговорюються питання подальшого 

розвитку ННЦ «Синевир». Розширення та розбудова центру в майбутньому 

надасть поштовх соціально-економічному розвитку регіону і частково 

допоможе вирішити проблему зайнятості у с. Колочаві.  

Велика подяка за підтримку, активну участь в діяльності ННЦ 

«Синевир» ректору університету Віктору Андрущенку, директору НПП 

«Синевир» Миколі Дербаку, керівництву факультету природничо-

географічної освіти та екології, методистам практик і особливо студентам, 

які завжди активні, завзяті та мають потужний потенціал нових ідей, проектів 

при співпраці з колективом НЦЦ, місцевою громадою, вчителями, учнями.  

Створені чудові умови для проходження практики, навчання та 

відпочинку студентів і викладачів університету. Крім того, після закінчення 

сезону практик центр готовий прийняти на відпочинок усіх бажаючих. За 

детальною інформацією потрібно звертатися у профком університету та на 

сайт ННЦ «Синевир». 

Дещо про Національний природний парк «Синевир» який узято під 

охорону як цінний природний об’єкт верхів’я Тереблянської долини 

Міжгірського району Закарпатської області.  

Основними завданнями для НПП «Синевир», як природоохоронної 

структури, є:  

• збереження цінних природних комплексів і об’єктів;  



• створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності у природних умовах із дотриманням режиму охорони 

природних комплексів та їхніх змін в умовах рекреаційного використання;  

• розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього 

середовища та бережливого використання природних ресурсів; освітня 

робота тощо. 

 

Озеро Синевир вважається найцікавішим об’єктом Національного 

природного парку «Синевир» і є однією з візитних карток Українських 

Карпат. Краєвиди відзначаються надзвичайною мальовничістю й величністю. 

Стрімкі схили, вкриті стрункими ялинами, вік яких становить 140—160 

років, спадають прямо до водної поверхні. Посередині озера розмістився, 

немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею всього кілька 

метрів. Звідси і народна назва озера — Морське око. 

 

 
 

Водоспад «Шипіт» називають в різних місцевих путівниках і рекламних 

буклетах, як «один з найкрасивіших в Закарпатті». Сюди організовують 

спеціальні автобусні екскурсії з санаторіїв і пансіонатів Закарпаття і 

Прикарпаття. Водоспад Шипіт знаходиться на річечці Пилипець в 6 км від с. 

Пилипець Міжгірського р-ну на Закарпатті. Біля села, неподалік від 

водоспаду Шипот, ввели в експлуатацію самий протяжний у Карпатах 

швидкісний 9угель ний підйомник. Довжина гірськолижної канатної дороги – 



1500 метрів. Підйомник знаходиться в трьохстах метрах від водоспаду Шипіт 

і служить відмінним орієнтиром. Він піднімається на гору Гимба. 

 

 
 

І на завершення, Навчально-науковий центр «Синевир» НПУ імені М.П. 

Драгоманова є біостаціонаром для проведення начальних практик студентів. 

Унікальність природних комплексів, біологічного та ландшафтного 

різноманіття, праліси Українських Карпат, природні території й об’єкти, 

історичні пам’ятки представляють велику наукову цінність для дослідницької 

роботи досвідчених науковців, аспірантів, магістрантів і студентів 

університету. 

 



 
фото з архіву ФПГОЕ 

 

ННЦ «Синевир» Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова є невід’ємним елементом навчального процесу і дозволяє 

забезпечити належну фахову підготовку майбутніх випускниківуніверситету, 

закріплення теоретичних знань, формування програмних результатів 

навчання, здійснення науково-дослідної та просвітницької роботи, виконання 

наукових проектів й кваліфікаційних робіт, а також вагомим чинником 

професійної орієнтації для майбутньої роботи фахівців різних 

спеціальностей.  

Нажаль пандемія на деякий час завадила діяльності центру, туристопотік 

частково/повністю зупинився та сподіваємося на відновлення роботи і 

запрошуємо студентів на практику, відпочинок та співпрацю.  

Ласкаво просимо ! 

 

Вадим Віталійович Головко, старший викладач, кафедри туризму, зам. 

декана з виховної роботи факультету природничо-географічної освіти та 

екології, НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Тема доповіді: «Проблеми і перспективи проведення виробничих 

практик зі спеціальності «Туризм» в ННЦ «Синевир»». 

 

Олександр Володимирович Романенко, канд.. пед.. наук, доцент, 

керівник СНГ «Tourist universe» кафедри туризму факультету природничо-

географічної освіти та екології, НПУ імені М. П. Драгоманова. 



Тема доповіді: «Перспектива впровадження природоохоронних та 

інноваційно-енергозберігаючих технологій на території НЦЦ «Синевир». 

 

 

Доповіді гуртківців. 

1. Михайло Вадимович Черевик, студент бакалаврату кафедри туризму 

Тема доповіді: «ПРИРОДНІ АТРАКЦІЇ ХЕРСОНЩИНИ ЇХ ВПЛИВ НА 

ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ». 

 

2. Владислав Валерійович Сажнєв студент бакалаврату кафедри туризму 

Тема доповіді: «ПЕРШИЙ В СВІТІ ГОТЕЛЬ ПІД ЗЕМЛЕЮ НА МІСЦІ 

ЗАНЕДБАНОГО КАРЬЄРУ». 

 

3. Юлія Олегівна Марущак студентка бакалаврату кафедри туризму 

Тема доповіді: «ВИГОДА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ».  

 

4. Ольга Миколаївна Кисіль, студентка бакалаврату кафедри туризму 

Тема доповіді: «ГОТЕЛІ-ПАРКИ УКРАЇНИ». 

 

5. Євгенія Олександрівна Кушнірук, студентка бакалаврату кафедри 

туризму 

Тема доповіді: «ГОТЕЛІ З ПРОСУНУТОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ 

НА МАЛЬДІВАХ». 

6. Олена Русланівна Шевель, студентка бакалаврату кафедри туризму 

Тема доповіді: «БУДИНОЧКИ НА ДЕРЕВАХ: ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНДІЇ». 

 

Обговорення доповідей, підведення підсумків !!! 

 

 

 

 



 

Під час обговорення, було проведено відкрите он-лайн голосування та 

більшістю голосів (15 – за, 2 – утримались) прийняті  

«ПРОПОЗИЦІЇ» 

- Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова 

та керівникам зацікавлених підрозділів, факультетів, кафедр  

відновити проведення виробничих практик для студентів 

університету на базі ННЦ «Синевир» Межигірського р-ну 

Закарпатської області відповідно до стратегій підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, адаптованого до ринкових і 

демократичних перетворень, здатного жити і творити в 

інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, 

бути громадянином Європи і світу й одночасно відданим патріотом 

української держави, речником національних інтересів. 

- Студентському самоврядуванню Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова протягом року організовувати, 

готувати та проводити дискусії у форматах круглих столів, семінарів, 

конференцій, вебінарів, скайп-тренінгів, он-лайн конференцій на 

тему: «НПП «Синевир» - 21 століття: проблеми та перспективи». 

- Відновити взаємодію науковців, фахівців, практиків, теоретиків, 

студентів, викладачів Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова з ННЦ та НПП «Синевир» щодо 

створення/використання різних в тому числі туристичних послуг з 

винятковою позицією збереження довкілля, природи та фауни, 

залучення до цієї справи державні, приватні установи, іноземні 

компанії, корегування правової площини на різний площадках тощо. 

- Відновити співпрацю щодо розширення навчально-методичної бази 

за рахунок проведення досліджень та написання підручників, 

посібників, методичних рекомендацій тощо. 

- Відновити діяльність щодо подальшого розвитку і зміцнення 

міжнародної співпраці у сфері реалізації спільних проектів, наукової, 

дослідницької і освітньої діяльності. 

 


